
 
  

Software amb tot el que necessites pel màxim 
rendiment en la gestió del teu negoci. 

Hostaleria 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TERMINAL PUNT DE VENTA 

• Articles compostos i combinació d’articles 

• Control d'accessos d'empleats per permisos  

• Control d'estoc 

• Combinació d'articles 

• Multi-tarifa: per zona, per client o selecció manual 

• Fraccions d'articles 

• Gestió de clients i els seus deutes 

• Emissió de factures simplificades i completes 

• Famílies i subfamílies d'articles  

• Opció de treball en mode barra 

• Comptes parcials, traspàs de taules 

• Informes 

• Gestió de reserves 

• Talles i Colors 

• Múltiples configuracions d'impressió de comandes a cuina 

INFORMES WEB (Gestió remota) 

Analitza les teves 
vendes en temps real. 

• Informació en temps real 

• Múltiples informes i informes a mida 

• Flexibilitat en l’elecció de filtres i 
períodes 

• Informació en una línia climatològica 

• Informació extrapolable a Excel i Pdf. 
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1 TPV 
Gestió de comandes 
des de la barra. 

2 Impressora de barra 
Gestió de tiquet senzilla i 
ràpida. 

3 Comandament (PDA) 
Presa de comandes (cuina, 
barra) mitjançant un 
dispositiu mòbil. 

4 Control d’estoc 
Inventari, mercaderia i 
regulació de l’estoc. 

5 Monitor de cuina 
Monitorització de les 
comandes realitzades des 
de la barra i els PDA. 

6 Impressora de cuina 
Impressió de les ordres de 
preparació preses des del 
TPV o els comandaments. 

7 Administració 
Connexió amb software de 
gestió ERP. 

8 Informes web 
Accés a l’administració del teu 
negoci des d’un navegador 
(PC, smartphone, tablet...) 

9 TEIQUIT 
Software de comandes on-line 
i carta digital. 
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FUNCIONALITATS de SyTAHC    

ACCÉS MULTIPLATAFORMA 
 
Podràs gestionar el teu establiment 
d’hostaleria des de qualsevol lloc amb 
qualsevol dispositiu. 

GESTIÓ DE VENTA 
 
Factures nominatives i simplificades, 
divisió de tiquets, invitacions, registre de 
propines i enviament de tiquet per email. 

CONTROL D’STOCK 
 
Gestiona l’entrada de mercaderia, 
l’inventari, les comandes a proveïdors, 
etc. 

CONTROL DE PRESÈNCIA 
 
Identificació d’usuari (i-Button, RFID, 
empremta dactilar, codi...) i registre de 
control horari. 

ANÀLISI ECONÒMIC 
 
Elaboració d’informes: tancament de 
caixa, ventes totals, ventes per usuari, 
ventes per TPV, productes més venuts... 

OFERTES I PROMOCIONS 
 
Facilitat en la realització d’ofertes i 
modificació de preus. 

CONTROL DE COBRAMENT 
 
Integració de pagament en efectiu o 
targeta bancària evitant errors i 
disminuint el temps de quadrar caixa.  

PERFILS/OPERARIS 
 
Gestió de permisos, identificació, control 
d’actuació, assignació de rols per 
empleats, etc. 

INTEGRACIÓ 
 
Integració de solucions de delivery, click & 
collect i reserves connectades a la nostra 
aplicació (CoverManager, Sinqro...) 
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10 Calaix intel·ligent 
Evita el desquadrament de 
caixa i garanteix la verificació 
de bitllets. 
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Camí València (MASIA CAL NANI), 08820, El Prat de Llobregat 
www.tahc4.com 

Facilitat 
d’ús 

Gestió i 
informes 

Comunicació 
amb cuina 

Eficiència i 
rapidesa 

Màxima 
potència 

El millor software, necessita del millor acompanyament i 
l'equip de TAHC4 ho garanteix. 
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